
Katso myös erilliset
kurssimuotoiset ryhmät

kotisivuiltamme
www.lsnaantali.fi

LAPSET JA NUORETAIKUISET
MAANANTAI

Kuntopiiri klo 17-17.45 (Lietsala)
Flex-tunti klo 19-20 (Kultaranta)

TIISTAI
Aamun tehotreeni klo 7-7.30 (Kesti-Maaria)
Aamuvenyttely klo 7.45-8.30 (Kesti-Maaria)

Lavis® klo. 18.30-19.30 (Kuparivuori)

KESKIVIIKKO
VoiTas klo 11-11.45 (Kesti-Maaria)

Neuromoto klo 12-12.45 (Kesti-Maaria)
Äĳäjumppa klo 13-14 (Kesti-Maaria)

Step-jumppa klo 16.30-17.30 (Kesti-Maaria)

TORSTAI
Aamun tehotreeni klo 7-7.30 (Kesti-Maaria)
Aamuvenyttely klo 7.45-8.30 (Kesti-Maaria)

After Work klo 16-17 (Liikuntahalli)
Kuntosali klo 16.30-17.30 (Suopelto)
Jooga klo 18-19 (Kesti-Maaria)

Kuntolattarit klo 18-19 (Kultaranta)

PERJANTAI
Selkäjumppa klo 10-11 (Kesti-Maaria)

SUNNUNTAI
Kahvakuula klo 18-18.45 (Kultaranta)

Toiminnallinen venyttely klo 18.45-19.30
(Kultaranta)

KAUSI 2021-2022
ALKAA 30.8.2021

Aikuiset:
110€ (lukuvuosi),
60€ (syksy/kevät)
60€ 10 kerran kortti

(ei rajoitettua voimassaoloaikaa)

Lapset, eläkeläiset, työttömät ja
hoitovapaalla olevat:
50€ (syksy/kevät)
55€ 10 kerran kortti

(ei rajoitettua voimassaoloaikaa)

Sisaralennus -10%

Päivä- ja erillisryhmät:
80€ (lukuvuosi)
50€ (syksy/kevät)
Kuntosali 20€/vuosi

Jäsenmaksu 15€/lukuvuosi
Liikuntasetelit käyvät maksuna

LIIKUNTASEURA NAANTALI - LiiNa
Puh: 044 9871 773

s-posti: liina@lsnaantali.fi
www.lsnaantali.fi

TIISTAI
Vauvabaila 10 krt n. 3 kk-1 v. klo 16.15-17

(Haĳainen)
Touhutaaperot 1-3 v. klo 17-17.45 (Haĳainen)
Kid's dance ja hop 3-4 v. klo 17.45-18.30

(Haĳainen)
Kid's dance ja hop 5-7 v. klo 18.30-19.15

(Haĳainen)

KESKIVIIKKO
Vauvabaila 3 kk-2 v. klo 9.15-10 (Haĳainen)
Lentopallo 8-12 v. klo 15-16 (Lietsala)

Dancemix 8-10 v. klo 15.30-16.15 (Kesti-Maaria)



AIKUISET
Aamun tehotreeni: Puolituntinen tehotreeni virkistää ja kohottaa
mielialaa koko päiväksi. Treeni sisältää tuttuja perusliikkeitä, joilla
nostetaan sykettä, vahvistetaan kehon päälihasryhmiä ja
härnätään myös tasapainoa. Sopii kaikille, mutta sisältää hyppyjä.

Aamuvenyttely: Tunti koostuu liikkuvuusharjoitteista. Harjoitteissa
käytetään erilaisia venyttelymuotoja, kuten staattista ja dynaamista
venyttelyä. Liikkuvuusharjoittelu lisää kehon hallintaa ja
liikkuvuutta sekä huoltaa lihaksistoa.

After Work: Afterworkissa työasiat unohtuvat. Tuntiteemat
vaihtelevat tanssillisesta, tehotreeniin kehonhuoltoa ja venyttelyä
unohtamatta. LiiNan jäsenten lisäksi tunnille voi osallistua
Naantalin kaupungin työntekĳät edulliseen hintaan.

Flex-tunti: Tunti, joka pitää sisällään vaihtelevasti kehonhuoltoa
dynaamisilla venyttelyillä, foam rollerilla ja triggerpalloilla
hierontaa, liikkuvuusharjoitteita, keskivartalon vahvistusta,
tasapainoharjoitteita ja nivelten hyvinvointia.

Jooga: Kehoa ja mieltä avaava joogaharjoitus. Tunti sisältää
voimakkaita sotureita, tasapainoasentoja sekä rauhallisia
venytyksiä. Sopii kaiken tasoisille!

Kahvakuula: Toiminnallinen voimaharjoittelu koko keholle,
erityisesti keskivartalolle ja hartioille. Tunnilla kehittyy niin
lihasvoima, kehonhallinta kuin koordinaatiokin. Kahvakuula
sopii sekä naisille että miehille, aloittelĳoista kokeneempiin
kuulailĳoihin. Tunti on sporttinen, eikä sisällä koreografiaa.

Kuntolattari: Hauskaa, helppoa ja hikistä Heidin kanssa.
Monipuolisia rytmejä, lantion liikettä ja fiilistelyä sisältävä
tanssillinen ryhmäliikuntatunti helpoin askelkuvion.

Kuntopiiri on tehokas ja monipuolinen ryhmäliikuntatunti. Sopii
niin aloittelĳoille kuin jo liikuntaa harrastaville sekä juoksun
rinnakkaisharjoitteeksi, sillä tehoa voi säätää oman kuntotasonsa
mukaan. Tunti alkaa lämmittelyllä, kuntopiirissä on kolme kierrosta
ja lopuksi venytellään.

Tanssitunti sopii niin aloittelĳoille kuin pidempään tanssia
harrastaneille.

Kid's dance & hop 3-4 v. ja 5-7 v.: Tanssin, voimistelun ja
temppuilun iloa sekä itsensä ilmaisua pirskahteleva tunti.
Lapset pääsevät tutustumaan niin värikkääseen tanssin maail-
maan eri rytmien kautta kuin kiehtovien voimisteluharjoitteiden
ja temppujen äärelle. Tunnilla harjoitellaan monipuolisesti sekä
arvostetaan ja tuetaan jokaisen omaa kehollisuutta, liikekieltä ja
luovuutta. Mahdollisuus esiintyä näytöksissä.

Lentopallo 8-12 v.: Iloisella mielellä lentopalloa jokaiselle.
Aloitamme harjoittelun lajin alkeista ja tekniikoiden opettelusta,
jota seuraa hyvän mielen pelailu yhdessä kivalla porukalla. Tunnit
sisältävät myös lentopallolle tyypillistä oheisharjoittelua, sekä
kaikille tuttuja liikuntapelejä- ja leikkejä.

Touhutaaperot 1-3 v.:Tunti vie aikuisen ja pienen taaperon
yhteiselle liikunnalliselle ja kokemukselliselle elämysmatkalle.
Tunnilla liikutaan monipuolisesti motorisia perustaitoja tukien
mm. temppuillen, tasapainoillen, tanssien ja radoilla seikkaillen
sekä tutustutaan muihin. Aikuiset pääsevät liikkumaan monipuo-
lisesti yhdessä lapsensa kanssa. Lopussa ihana yhteinen
rentoutushetki. Tunnilla tuetaan ja sovelletaan tekemistä
osallistujien iän mukaan.

Vauvabaila 3 kk-1 v.: Tunti on aikuisen ja pienen aarteen koke-
muksellinen, vuorovaikutuksellinen ja vertaistuellinen musiikkilii-
kuntatuokio, jossa nautitaan yhdessä mm. erilaisista rytmeistä,
tanssista, liikkeestä, vauvan tempuista ja rentoutumisesta. Vahvis-
tetaan yhteistä vuorovaikutusta. Kaiken siivellä aikuiset pääsevät
liikkumaan monipuolisesti, naurulihaksia unohtamatta.

Vauvabaila 3 kk-2 v.: -tunnilla pääsevät nauttimaan liikkeestä ja
musiikista niin vauvat kuin pienet taaperot oman aikuisen kanssa.
Tunti on aikuisen ja pienen aarteen kokemuksellinen, vuorovaiku-
tuksellinen ja vertaistuellinen musiikkiliikuntatuokio, jossa
nautitaan yhdessä mm. erilaisista rytmeistä, tanssista, liikkeestä,
vauvan tempuista ja rentoutumisesta. Vahvistetaan yhteistä
vuorovaikutusta. Kaiken siivellä aikuiset pääsevät liikkumaan
monipuolisesti, naurulihaksia unohtamatta.

Lavis® -lavatanssĳumppa: Hauska, helppo ja hikinen liikuntamuoto,
jossa yhdistyvät lavatanssiaskeleet ja jumppa. Tunneilla tanssitaan
vaihdellen tuttuja tanssilajeja, lattareita ja kokeillaan myös tansseja
maailmalta. Uutuutena joka toinen kuukausi käytetään kevyitä
käsipainoja liikkeitä tehostamassa.

Neuromoto: Kehonhallintaa kehittävä ja ylläpitävä tunti, joka soveltuu
erityisesti varhaisvaiheen muistisairaille sekä reuma- ja lihassairauksia
sairastaville. Tunnin aikana harjoitellaan monimuotoisesti motoriikkaa,
lihaskuntoa ja tasapainoa edistäviä liikkeitä.

Selkäjumppa: Tunnilla keskitytään selän hyvinvointia lisääviin liikkeisiin
erilaisia välineitä hyödyntäen. Keskivartalon sekä niska- ja hartia-alueen
lihasten voimaa ja liikkuvuutta lisäävä tunti sopii kaikille, jotka haluavat
helliä selkäänsä.

Step-jumppa: Tällä iloisella ja energisellä jumppatunnilla kunto
kohenee ja mieli virkistyy steppilaudalle askeltaessa! Helpot askelsarjat
on rakennettu mukaansatempaavaan musiikkiin. Askelsarjojen lisäksi
steppilautaa hyödynnetään lihaskuntoharjoitteissa. Jumppa päätetään
aina rauhalliseen venyttelyyn. Aikaisempaa kokemusta step-jumpasta
ei tarvita.

Toiminnallinen venyttely: Kehon liikkuvuuden ylläpitäminen ja paranta-
minen vaihtelevin teemoin. Tunnilla yhdistyvät dynaaminen liikkuvuus-
harjoittelu, liikehallintaharjoitteet sekä täsmävenytykset. Liikkeille on
aina tarjolla eri vaihtoehtoja, joten tunti sopii kaikille!

Voitas: Ikäinstituutin kehittämä iäkkäille soveltuva voimaa ja tasapainoa
kehittävä liikuntatunti. Monipuolisia ja turvallisia voima- ja tasapainoliik-
keitä. Tunti sisältää alkuverryttelyn, VoiTas-osion ja venyttelyn.

Äĳäjumppa:Miehille suunnattu liikuntatunti, jossa vaihtuvat tuntiteemat
kuntopiiristä voimatankoon, kahvakuulaan ja venyttelyyn. Teematunnit
tuovat harjoitteluun monipuolisuutta niin lihaksille kuin mielelle.
Hyvän mielen treenit sopivat kaikille.

Dancemix 8-10 v.: Dancemixissä tanssĳat pääsevät tutustumaan
erilaisiin tanssilajeihin sekä kehittämään perusliikuntataitojaan.
Tanssitunneilla jammaillaan luovuutta ja tanssin riemua unohtamatta! ->

LAPSET


